اﺳﺘﺨﺪام  ۱۰۰۰ﻣﺘﺨﺼﺺ  ITﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻟﮑﺲ
واﮔﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۲ ،دی ۱۳۹۵
ﮔﺮوه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻮاﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻘﻠﺐ در اﻋﻼم ﻣﯿﺰان
ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﺰﻟﯽ ﺧﻮد ،دوران ﺧﻮﺑﯽ را ﺳﭙﺮی ﻧﮑﺮده و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺬب  1000ﻣﺘﺨﺼﺺ  ITاز ﮔﻮﺷﻪ و
ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﯿﻪ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.

اواﯾﻞ اﻣﺴﺎل ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮر دﯾﺠﯿﺘﺎل ) (Digital Labﺧﻮد را در ﺑﺮﻟﯿﻦ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد .اﯾﻦ
ﻻﺑﺮاﺗﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ داﺷﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه
 ITﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را در دﻧﯿﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل اﻣﺮوز ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﻗﺼﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ را دارد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻣﻮﻧﯿﺦ و وﻟﻔﺴﺒﻮرگ
اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﺑﺮاﺗﻮار  ITﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪه و
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ  ITﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺎوری اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﺐ آن ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻣﺠﻬﺰ
ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎره دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  ITﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ

ﺑﺘﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺧﻮد – در ﺗﻘﻠﺐ در ﻣﯿﺰان ﮔﺎزﻫﺎی
آﻻﯾﻨﺪه ﺧﺮوﺟﯽ – ﭘﯽ ﺑﺮده و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺪرن و ﺳﺒﺰ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای
ﮐﺎر در ﺑﺨﺶ  ITﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد درآورده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ رﺑﺎﺗﯿﮏ ،ﻃﺮاﺣﺎن
ﺳﻄﻮح ،ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در وﻟﻔﺴﺒﻮرگ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

